


 تاهّمألاو ءابآلاو قيملعُملا ل

 ةغللا زّزعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي
 كنع ردصي امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوقلتي يتلا ةّيبرعلا
 ةياكحلا مهفو تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّبعم تاكرح نم
 دق سردلا ةعاق يف اهنوملعتي يكلا ةيبرعلا ةغلثا نؤريس لافطألا . اهسفن
 .الامجو ٌةيويح ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا

 ءانثأ يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق «لواح تاياكحلا هذه نم لك

 نس .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق
 ىلع ةءارقلا ةّيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا

 .قّوشم حيحص وحن

 دنع ْفّقوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم لك يف . اًرارم لافطألل ةياكحلا ارقإ
 .ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْثَّدحتو «ةفلتخم ةحفص

 ةياكحلا ةءارق لبق
 .لافطألل اهأرقت ا م مخ 8
 يف ةفلتخملا تاّيصخشلا َراوُدَأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ْرُكَف 59

 ١ .ةياكحلا
 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبَّردت *

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح ةياكحلا

 .ةياكحلا عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ُمدختسإ *



 اورّكفي نأ لافطألا نم ٌبلطاو «هتحت كعبصإ ْرّرم «ناونعلا أرقت ْذِإ
 ْنٌودَو همهتاحقوت نع مهلاسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف

 .ٍلْضَقلاٍةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا ِكسما
 رخل و [ةقارنم اتا ويغ | اًمدختسم «ةيلسسم هز دم يرطب ةياكيحلا [رق

 لافطألا تاعقوت ىلإ دع. لعفت امب عتمتست د كّنَأ لافطألا ىري نأ ىلع
 .ةياكحلا عيضوم لوح

 ىلع دعاسي روصلا لّمأت نأ فيك لافطالل ْنّيَيو روصلا نع ْتدحت

 .ثادحألا مهف

 ةّينعملا ةّيصخشلا ىلإ ْرِشَأ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع لإ ل اا

 .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل

 ةءارقلا دعب

 قّمحتتل اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب ْعجار

 .اهل مهمهف ىدم نم
 اهعوضوم لوح. لافظألا تاعقوت ىلإ دع ةّرم َلّوَأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتنبص ىدم ىرتل

 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ
 .هب نوموقي يف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةّيليثمت وأ اهنومسري

 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اّيفاك اًنقو ٌمهِطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 ”ةبوبحملا تاياكحلا“

 جلتشلا ضاَي
 سَعْبَسلا مازن الاو
 ”ةلهسلا ةعلاطملل“ دربيديلةلسلس

 فياندتعلا دمحم ٠ اتهتياكج داعأ

 راثبو كايرأ . موُسرلا عضو



 ةعبّسلا ٌمازقألاو جلّثلا ٌضايب

 تاق تقل نك ةكلف نامل ٍميِدَق يف ثئاك هنأ كنب

 ٍِتّناك امَنْيَب «ةدرابلا ِءاتَّشلا ماَيأٍدَحأ يف كلذ َناكو طبخت اهتّدفان

 نم ةكِلملا تَرَ امدْنِعو يعرفو لطلب ينتاب ترتناامققلا

 ٌراطإ اهب طِيِحُي ٍةليمج ةر ني وا

 َّوْسَألا ِةَّدِفاَتلا

 «قربإلاب اهعَبْضِإ ْتكَش ؛ةطايخلا ٌلِصاوُت د ةكلملا ِتناك امتي

 .ةطيخت تناك يذلا ٍبْوَّلا ىَلَع مدا َن َّنِم ٍطَقُت ثالث ْتَطَقَسَك

 انهن طيح ا ب

 ادور قدك يتلا :ثّلاقف قَرْسألا ٍةَدِفاَنلا راطإ ُبَّشَح

 «.ليملاك وسو همدلاكٌرمَْأو :جلتلاك

 اهُنَرَشَب كَلْفِط ٌةكلملا ِتّقْزُر ءِنَمَّزلا َنِم و ِةَرَثق روم َدْعَبو

 .ٍليللاك ُهَوْسَأ اهُرْعَشو ِنرّولاك ِنارَمْحَأ اهاَدحو «جْدلاك ُءاضْيَب

 .جلتلا ضايَب مشا اهنا ىَلَع ُةَكلَملا ِتَقَلْطََ





 ٍةَّدُمِب اهتتبا ِتَدَلَو ْنَأ َدْعَب ُةَكِلَملا ِتَيْفَوُت ءّظَحلا ِءوُسِلَو

 .ٍدحاو ماع َدْعَب ةيناث ُكِلَملا َحّوّرَتو ءٍةَريصَق

 ةديدش تاك اهّنكلو ءاّدج ًةليمَج ٌةديدجلا ٌةَكِلَملا تناك

 ةَديَس هيأ ةوُجُو وص ذأ ىَلَع يفت لو .اهِلامَجِي ٍباجْعِإلا

 .الامَج اهُقوُفَت ىَرْخَأ

 ثاكف .رادجلا ىَلَع ٌةقلعم قع ّيرخس ةازو ةكلملل ناك

 اهِتَروُص ىلإ اًليوط ٌرظْنَتو ءنايْخَألا َّنِم ريثك يف اهّماجُت ُفِتَ
 :ٌلئاق اهّلأسَتو هاهْيَلَع ةّسكعنملا

 ءرادجلا ىَلَع ُةقَلَعُملا ةآزِلا اهّنيأ»

 قَدْيَس لَمْجَأ يه ْنَم
 (؟دالبلا وذه ِتادِّيَس سا

 :اًمِئاد اهّبيِجُت ٌةآزولا ٍتّناكف
 «.اًعيمج َنُهْلَمْجَأ ِتْنَأ !ةكلملا اهتيأ»

 ؛تاوَجْلا اذَم ُعَمْسَت امَدْنِع اًمِئاد اضّرلاب ُرْعْمَت ةكِلَملا ٍتّناكو
 .ةقيفحلا َرْيَغَل رك نكمل ةيرخشلا زول نأ لت ثناكد





 اننِب ٌحبطُتو كو جَلتلا ضي ناك «ءانثألا 5 يف
 ْتَحَبْضأ اهِرْمُع ْنِم ةعباشلا ةئَسلا ِتّمَلَب املو .ًةليمجب ف
 ِءاضِئبلا اهترَشَبو ِلْيَللاك ٍدّوْسَألا اهِرْعّشو :نئكوتملا اهيَدَحب
 .اهيْفَت ةَكِلَملا َنِم َلَمْجَأ جدلاك

 :ةلئاق اهئآْرِم اًمْوَي ةَكِلَملا تاس ْنَأ أ َتَّدَحَو

 ءرادجلا ىَلَع ُةَقَلعُملا ٌةآزِلا اهّنيأ»

 قَديَس ُلَمْجَأ يِ ْنَ
 (؟دالبلا وذه ٍتادّيَس َّنْيَب

 :ةارهّلا اهُتباَجَأَف

 فوم ل لكما يناوللا ٍِتادِّيَسلا َنْيي»
 ٌةَكِلَملا اهني َنُهْلَمْجَأ ِتْنَأ

 ءقنصلا لوْ يلع نك
 جلَذلا ضاَب ةلفطلا نإ منو
 «.ِكْنِم اًلامَجو َةَنِْف ربك

 ةمدَصَب تّبيضأ «ِتاملكلا وذه ٌةَكِلَملا ِتَعِمَس امَدْنِعَف

 اهْنْمَت مَ جلَذلا ضايي يف رنا ُةَكلملا ِتَمَحن ٍتَمَحْنأ .اًريثك ْتَبِضَعو

 اًمْوَي ِنادادْرَي اهُدَسَحو ٍةَكِلَملا ُبَضَع ناكو .يِاَنلا اهِلامَج ُةَيْؤُ

 .قاتقلا َوُمُ ُبِقارُ َيِهَو «مْويَدْعَ

4 





 ٍضايَي ٍلامَجِل ِةَكِلَملا ُدَّسَح هيف ْحَبْصَأ ّثْفَو ءاج ءاًريخأو

 ناك امَف ِتلَتَقلا ِهُْك اهْبلَف كَما د .اراهتو اليل اهي حلا
 َتْنبلا وذه ل١ :ٌةلِئاق ُهْنَرَمَأو ءاهيداّيَص َدَحَأ ْتَعَد ْنَأ الإ اهْنم

 ٌنيطَأ ٌثْدُع ام يّنأِل ؛اهّلُتَقاو «ةّباغلا ٍبْلَق يف ٍديعَب ناكم ىَلِإ

 «.اهتيْؤُر

 ٍضايي دي رك يي ٍةَعاطِإ 0 ل يطا هاي

 ا ىلإ وع

 يتلا ِهْجَولا كلذ ىَلَع ُبِكَسْنَت َعِ ع وكذلا ُداّيَّصلا ىَأَر امَّدْنِع
 يبرم :ةئيكس ٌدِمْغُي َوُهَو اهل 2 قاََقلا ىَلَع ّقَفْشَأ ءليمجلا
 َسِرتفَت نأ َدُب ال شوُحولا نأ هابي ٌرَطَحو «.ًةئيكشلا يتاتق اياَذِإ
 1 .ةَسْئابلا ًةاتقلا





 هكتارا فأر متلو ىلا رماه ىلع تنألا ازقاإ

 مَلَكَتْ اغلا طَسَو يف
 0 لاو تل :5 قيرط ّيأ

 .اهْيَلَع مُجهتو ةّيَرَبلا ٌشوُحُؤلا اهّيَِْلت ْنَأ ثقاخو .اهّل

 ِسوؤُرلا ٍتاوّد ءةَراجحلا َقْوَق َضْحَرلا ٌلِصاوُت حار م

 .ةزاَخَتٌليوط كلوش اهل يتلا ةريغّصلا ٍراجْمَألا لوَحو احلا

 ّيهو اهِضْعَبب اًلْعِف ْتَرَم دَقَو ةيَرْبلا شوحؤلا َريثَر ٌتَعِمَسو
 ءاسملا َّلَح امَدْنِعو .اهءاذيإ اهْنِم ٌّدِحاو لِواحُي ْمَلَ ل

 ْدَق ُكاوُشَألاو ْتَقَّرَمَت ْدَك اهئايثو ءاتَحّرَجَت ُلَق اهامّدَق تناك

 .اهّْيلْجِرو اهّيَعارذ ْتَّسَدَح

 يسن مني د نأ جَْفلا ضايَب تكسو

 ؟ ءاباوج ْدجَتْمَلَف بابلا ِتَعَرف .ٍلّبَج ٍبْذج يف رخص خوك ىَلِ
 .حيرّتسَتِل ْت0ََحَدَم حّتَمْاف بابلا َحْنَق تلَواح
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 ىَلَع ناكو هاقيظتو ارم اًريخَص خوُحلا يف ِءْيَت ُُك لاك

 عج ةربس يأ ةعيش ا كزك شيز شي طغاة تيملا

 .ةريغص ٍسوْوُك ُعْبَسو «ُقِعالَمَو ٌتاكْؤَشو ةَريْغَص َنيكاكَس
 ُةَعْبَس رادجلا راوج يَ ناكو . انيق ةيئرم اهثيمجس تتاكو

 طقم اه بحاو لكو «سيرتلا نع اهتيمج ورم ةكبأ

 .ًءاضْيَب ٍةَءالُمِب

 ْنآ أتت مك اهّنكلو ءاَعَم َةنآََظو ًةعِئاج ِجلَذلا ُضايَب تناك
 ماعلا َنِاًلَق تلك اذ وكلا ٍباحْضَأ ْنِِدَحأ اعط لك

 ّلُك يف دوجْؤَملا ِءاملا َنِماَكيلَق ْتَبِرَشو «قبط ٌلُك يف ٍعوُضْوَملا

 ينم

 يف ِةّيوَق ٍةَبَْرِبَو ءديِدَّشلا ٍبَحتلاب جلل ايي ْتَرَعَش ّمُك

 هيف ْدِجَت ْمَل اهّنكلو يَوَألا ريغّصلا ِريِرَّسلا ىَلَع ْتَدَقَر .مؤّنلا
 نأ ْتََدَجَو اهّنكلو «ىّرخألا ٌةَريغَّصلا 10 ءاهتحار

 اًمِعان ْوَأ ءاّدِج اًيياق ْوَأ ءاّدج اًريصَم ْوَأ ءاّدج اليوط ناك اهَضْحَب

 ِريرَّسلا ىَلِإ ْتَلَصَو اذإ ىّبَح ءاهْنِم ٌّدحاو ٌريرَس اهُمِئالُي ْمَل .ادِج
 ىَّنَح ٌتاطَحَل الإ ّيِه امو .اًمامَت اًمِئالُم ُهْنَدَجَوَف ُهنيَرَج «ريخألا
 .اًقيِمَع اموت ثمان ُدَق ثّئاك

15 





 مالّظلا ٍلوُلُح َدِْع يَ نوُدوْعَي قَعْبَس مارق ُحوُكلا ناك

 .ٍلّبَجلا يف ِبَمَّذلا ِنَع ِثْحَبلا يف ُهَّلُك َمُهَراهت َنوُضقَياوُناكو

 .ُةعْمَش ْمهْنِم ٍدحاو ّلُك َلَعْشَأ «ْمُهَحوُع ماقال َلَكَد َنيح

 َلَحَم دق ام اًصْخَش نأ نوال عسا ٍتاعَّْشلا رون ْمَُلَعَجو

 .مَْيلا ٌكلذ حابص يف ٌةوكرت امّدْعَب ْمُهَحوُك

 غي يسرك ىَلَع َسْلَج يذلا ِنَم :الئاق لوألا ْمّرَقلا عاصق

 «؟يقبط ْنِم َلَكَأ يذلا ِنَم١ :يناثلا ّلاقو

 (؟يفيغَر ْنِم لكَ ْنَم :اًلياق مُهُدِلاث َلَأسَو

 (؟يرّضخخ ْنِم لَك ْنَم١ :عبارل َلاقو

 (؟ينيّكس لَمْعَتسا يذلا ِنَم١ :الياق ٌسماخلا َلسَو

 «؟يتكْوَش ٌلَمْعَتسا ِنَم١ :ٌسِداَسلا َلاقو

 «؟يسأك ْنِم برش ْنَم» :ٌعِباَسلا َلاقو
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 .اهوُكَرت امك َدَبََرُم ْنُكَت ْمَل ْمُهَتَرِسَأ َّنأ ُمارْقَألا ظحال َّمُث
 َمان يذلا ِنَم» :اًلِئاق حاص ههِريِرَس ىلإ لوألا مقل َرَطَت امَّدْنِعَو

 اوُناقف هريس ىَلِإ مازُألا نم ٍدحاو لك رت م ؟يريرَس ىَلَع
 «؟يريرَس ىَلَع َمان يذلا ِنَم :رَآَدْعَب اًدِحاو

 كله َدَجَو وِريرَس ىلإ ٌعِباَسلا ٌريغّصلا ْمّرقلا َلَصَو امّدْنِعو
 :اًلئاق َنيرَحآلا َمارْقَألا ىكانف .اًقيِمَع اَمْوَت ًةَمِئان َجْلَتلا ضايَب
 عه 2 ره فك نى ع يف#و م د وت 00
 اوعفَرو ءاَعيِمَج ِهْيَلِإ اوعّرْسأف ٠2.يريرّس يف ماني ْنَم اورظنا»
 ىَلِإ َنوُقّدَحُي ِريرَّسلا َلْوَح َنوُفِقاو ْمُهَو هاّيلاع ْمهِتانادَعْمَس

 «!ِةكيمَج ِتْدب نم اهَلاي) :ٍدِحاو ٍتْوَصِ اوُحاص مث «حْلَتلا ضايَب

 عباصأ ٍسوْؤُر ىَلَع َنوُشْمَي ْمهَو «َكلذ َدْعَب ُماْألا َدَعَتباو

 مولا يف ِةَقِرْغَتْسُملا ٍةليمَجلا ِةلفَّطلا ظاقيإ ْنِماَْوَح ءْمِهِلُجْرَأ
 لح 0 -_ وده اا ياتي هقدئاملا ملا ىلإ -

 و 0
 هلك ليلا ىَضَم ْنَأ ىلإ ءنيركلا
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 مازألا ِتأَرو «حابّصلا يف جَلتلا ضايَي ْتْطَقْيِْسا امّدْنِعو

 اهوُلآسو هِفطَي اهوُمَلَ مثلا ّنكلو .اًريثك ٌثقاخ هَّةَعْبَّسلا

 َفْبَك١ :اهّكل اوُناقف " . جتا ايي يمشإ) :ْمُهتاجَأ .اهوشا ِنَع

 «؟انخوُك ىَلِإ ِتْيَدَتْها

 اهيبأ ُةَجْوَر اهْنََسرَأ فيكو ءاهتّصِب جلَلا ُضاَِي ْمُهّئربخَأ

 5 اقيإلا ىَلَع ُداَيّصلا ققاو فيك مث« ءاهّلْتَقيِل ةباغلا ىلإ ٍداّيَص َعَم

 يف ٌتْضَكَرو ُتْضَكَر ْدَلا :ٌةلِياِق اهمالك ْتّلَصاوو .اهِتايَح ىَلَع

 « .ٌريغَّصلا َحوُكلا اذه ُتْعَلَب ىََّح ٍراهّتلا ٌلوُط ةَباغلا

 َقَريْغَّصلا ِتْنلا ىَلَع ِةَقَفَّسلاب َِعْبّسلا مارقألا ُبوُلُق ثاكتما
 تيت اذإ» اان ْمُرَبَْأ اهل لاق ةكِخُملا اهّئّصِ اوُحِوَس امّدْعَب
 سطو خيأطلاب انل تنقو ويقرتو اديان ىلع ٍتأطاحو هاني

 « ةئَسَح ٌةيانِع ِكب انينُعو ءانَعَم يشيعت ْنَأ ِكَل انْحَمَس ءِباّْتلا





 ٍلَمَحِب َموُقَأ ْنَأ ينّرْسَيو «ءافَطل ْمُكَّن يللا شا اجو
 «. ينم ُهئوُبْلُطَت ام

 «يلاَثلا مْويلا حابص يف ءَحوُكلا ُماَرْقَألا َرِداغُي ْنَأ َلْبََو

 انِلَمَع ٍِق هّلُع انراهت يضْقَن انّنإ) :َنيلئاق َحْلَتلا ضايَب اوُرَذَح

 ْتَمِلَع اذإف .خوُكلا يف ِكَدْحَو

 ُْبِحَي اذ .ىّدَألا ِكب ٌقِحْلُتو يأت دم ءانُم ِكّنآِب ِكيبأ ُةَجْوَر
 «.انيايغ يف كزتكلا 1 0 ٍناسْنِإ 9 00 ال 3

 َنيِذْلا ا َعَم اهِشْيَع يف 3 ع 5 ضابَب تناك

 امَدْنِعو .ٍبَهَّذلا ِنَع انْ لابجلا ىَلِإ حابَص لك َنوُبَمْدَي اوثاك
 اعط ْمُهَل آي د اهتودجياوثاك .حوخلا ىلإ است ل نووي

 0 ٌرْعْشَت نكت مَلَو . نيرو حولا ِتظَتو «اشَعلا

 وقت ْنَأ اهْيَلَع ناك اهْنَأل ؛خوُكلا يف ٍراَهّتل لوط دو ثئاك
 .ٍلامْعَألا َّنِم ريثكب
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 ٌدِقَتْحَت ثئاك اهْنأِل ؛اًدج ًةديعس تافرألا كلي يف ةكلملا يقع

 اذهو .دالبلا يف ٍةَديَس َدْيَس ُلمْجَأ اهْنأو :ثكام ْنَك جت نابي نأ
 .داتعُملا ٌلاُسلا اهئآرم َلَأْسَت ْنَأ َنوُد ةليوط ٌةَّدُم ىَقْبَت اهَلَعَج

 :اهْتلَأَسو ءاَمْؤَيٍةآْرِلا َةلابُق ْتَفَقَو امَدْنِعو

 ءرادجلا ىَلَع ةَفَلعُملا ٌةآزولا اهّنيأ»

 ِقَدْيَس ُلَمْجَأ يح ْنَم
 «؟دالبلا هذه ٍتادّْيَس يش

 :ينآلا َباوَجلا ٍتَعِمَس امَدْنِع اهْيَنْدَأ ف ُقَّدَصُت ْمَل
 ءاَّدِج ٌةكيمَج ِكّنِإ !ًةكِلَملا اهَنيَأ»

 ةققحللا ل وأ نأ تحي .يتكلو
 ءْتْمَت مل يش ضايَي َّ نيف

 كي ُلازَتال ّيِحو

 دلت َقوَ عاق ءديعَب 'ٍريغَص تيب يف
 0100 ةليمج !ًدكلَملا اهني ِكْنَأ َعَمو

 «ٌقافلا افلا كلو نإ

 «.اًلامَج ٌرثْمَأ اهُلَعْجَي





 ام ءِنانْبِوْطالاَو ٍوَحاَرلاب اهل َحَمْسَمِل ةكيملا ةَرْيَغ تناك ام

 ْنَأ ْتَرَرَق اذي .اًلامَج اهُقوُفَت ىَرخأ ٌةديَس كانه َّنأ ُمَلْعَت ْتَماد
 .اهّيي اهَلدفتو جْلّتلا ضايَب ْنَع ّتَحْبَ

 0 ياس ب وبلا

 دع وف ونس ع
 قلزجت ةعباهز

 يعل مارقألا خوك ىلإ رفاعي رع يم فم

 ْمَّرَحُم خيل :ٌهلئاق ٌتَحاِصَو «تابلا ِتَعَرَقَف .لبعلا د

 (! عْيْلل نوم طيرشو

 «.ىَذَأ يأ ىف ٌقحْلُت نأ ةريقفلا ٌر وجعل
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 اهَعَمو َحوُكلا ةركعلا كلنا ايلا يللا ضاييطخت 3

 ٍةليمجلا ِرْمُخْلا ٍطِئارَّشلا َضْعَب جلَتلا ضايَي ثّراتخاف هاهُتَلَس

 .(اهقاطن) اهّدّسِل

 ٌدَشِم يف ٍةَديِدَج دّجلا ٍطِئارَشلا ٍلاخْذإب َموَُت ْنَأ ُروُجَعلا ِتّبَلَط

 يف اَنَبَأ كش مك اهْنَأِل ؛َكلذ ىَلَع ٌةاَّملا ِتَقَئاوَ .جلَتلا ضايب

 را نرتخلا ترق

 ا

 َنيح اًدج اوُبَرَطْضا ؛خوُكلا ىَلِإ ًءاسَم ُمازْقَألا داع امَدْنِعو
 اهوككرف هم هناك ضألا ىَلَع ةاقْلُم ةَبوبحملا ْمُهَتاَنَ اً

 طئارشلا اوم هِي هيلع ُطَعْضَي د ّدَّسِلا اًوَأر اَملَو ءِقْفرِ

 ىَِإ نْوَّللا ةاعو ديناث سلا ىَلِإ ثّداع ام َناعْرَسو .ةَديِدَجْلا

 .اهّيَتَنْجَو

 نيمرتتم اوناك «قلوجتملا ةكئابلا ةصِق مازقألا عش امنيجو ب يدع | هب واشد مقا و 2 كك ىلع كو ا عالج
 ا

 .ةريرشلا بألا ٍةَجَوَر ىَوِس نكت مل اهنآب

 يلا





 ٍرْذدَح ىلع ينوك» :َنيلئاق « ةيناث د لع نصا :< لئاق تا

 2 «.َلِزْنَملا ٍناسنإ يأ ٍلوخُدب اَدَبَأ يحَمْسَتالو ءديِدَّش

 صاب ُمارقَألا َرَّدَح

 ُةكَْي ُرورَّسلا ٌناكو .ةباغلا َّنِم جورُخل يف ُةَكِلَملا ِتَعَرْسَأ
 3 3 ماضل نوحي 29 7 عر يسوي ه

 ّيِه ْتَحَبْضَأَف ءثّام ْدَق جْلَتلا ٌضايَبَنأ ُدِقَمْعَت تناك اهّنأِل ؛اهَّبْلَ

 .ِتادّيّسلا َلَمْجَأ اهُسْفَ

 ام ثلازأف ءاهتقْرُع ىَلِإ ْتَعَرْأ ءِرْضَقلا ىَلِإ ْتَلَصَو امدْنِعو
 :ةَكِئاس ءاهِتآْرِم هاجت ْتَقَقَوَو هب ٌركََتَت ثئاك

 ءرادجلا ىَلَع ةَعَلعُملا ٌةآْرول اهثيك»

 قدْيَس ُلَمْجَأ يه ْنَم
 (؟دالبلا هذه ٍتادِّيَس َنْيَب

 ىَلَع ىلؤتسا يذلا َديِدَّشلا ٌبَضَعلا َرّيَصتي نأ َكُنِكنُيو
 :ةلئاق ٌةآرولا اهّنَباجَأ امَدْنِع َةَكِلَملا

 ءادج ٌةليمَج ِكّنِإ !ًةَكِلَملا اهّنيَ»

 ةقيقحلا َلوُقأ نأ ُبِحَي يّتكلو

 هيَ لازال يِو ءثْعتْمجْلَتلا ضان مْ

 ملا

 «.اًلامَج َرْثكَأ اهّلَعْجَي ءَّيافلا ةاَتَملا َكْلِت لامَج نإ
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 ايي اهي لفت ةقيرطل ٍطيطْخنلب ًةيزاث ةكلملا دي اذ

 اس ؟ ءاَموُمْسَم اَطْشِم ْتَرهَجَ ١

 (! عّيَم ل ةديدج ةايأب اهيل ثآلاقو «ىلولا نعد تم

0 

 ,عرثالا خرق ىلإ ةلسو لع يالا لالغتيان ةاللفاو

 ءايشأ اميل ةصيو ٌعِئاضَب» :ٌةَلئاق ثحاصو «تابلا ِتَعَرَقَف

 «! عْببِْل ةليمج

 » :ُثَلاقو قَلِفاَتلا َنِم اهضَر جلت ضايِب تييرخلف

 هه ُتْدَعَو ينال ءِلوُحّدلاب ِكَل حامّسلا ىَلَع

 «.ٍدَحَأل بابلا

 !َسأَب ال :اهل ْتّلاَقو «ٌليمجلا طْشِملا اهِيب ٌةَكِلَملا ِتَحَفَرَ
 اًليمَج ٌطْشلا ناكو 2؟َنيِعيطَتْسَت الآ هِهْيَلِإ يِرْظنَت ْنَأ ِكْدِكْمُي

 .ِةَكَوَجَتُملا ِةعئابْلل بابلا

 ضي





 ِكِرْعَش ٍطْفَمِب يل يحّمْسَت ْنَأ ُبِحَيه :ٌروجعلا اهل ْتّلاق

 ىَلَع ْتَمَلَجو «َكلذ ىَلَع حْلَلا ُضاَي ْتَققاوَق «.اًراتمُم اًطْشَم
 ٌةَكلَملا ِترَرَع مك. اهَرْخَش طشمَت نأ ِزوُجَعِْل ْتَحَمَسو ّيِسْرُك
 .اهيذ يف ٌصلا ةطايخو يت ِسْأَر يف ٍةَدِشِب طْشُملا

 تم اهّنأَك ضْألا ىَلَع ْتَعَقَوَ

 ُكْشَو ىَلَع ٌءاسَملاو كلذ َتَدَح ْنَأ ظَحلا نْسُخ ْنِمو
 ني ةريصق ذم دعب ءخوُكلا ىلإ عب مرا داعْذِإ ؛لوُلُلا
 «ضْألا ىَلَع َ ةَحرطنم جلتلا صا اودَجَو امنع .ِنَمّزلا

 طْمُملا اوُدَجَو ْدَقَل .ىَرخأ هرم ثداع ْدَق اهيبأ َةَجْوَر نأ اوُهَبسْشا

 ءاَرْوَق اهُيْعَو اهْيَلِإ َداعق ءاهسأَر ْنِم ُهوُبَحَسَم ِقَعْرُسب َموُمْسَملا
 .تنلخامب نهتريغأو

 ٌرَش ْنِم ةَّدِشِب اهوُرَّذَحو تك ٌَدجِب ةّرَملا هذه ُمارفَألا اهَمّلَكَ
 ٍلوُحُدي ِدَحَأِل اَدَبَأ َحَمْسَت ال ْنَأ ٍةَرارَحِب اهْوَجَرَو ءاهيبأ ٍةَجْوَر
 .مِهِبايِغ يف ٍلزنملا
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 ُبِطاخُت َيِهَو «ةباغلا يف َةَعِرْسُم ُريسَت َكاذتآ ٌةَكِلَملا ٍتّناك

 «!اهُتلتَق َدَمَل !اهّتلَتق ْدَقَل !َةَّرَملا هزه اهّتْلَتَق ُدَقَل» :ةَلئاق اهَّسْفَن

 ب ُرَكَتتَت ثّئاك ام ثلازَأ ءاهِرْضَق ىَلِإ ْتَلَصَو امَدْنِعو

 :ةلئاس ءاهِتآْرم هاجت ْتَعَقَوَو
 ءٍرادجلا ىلع ةَقَلَعُملا ٌةارولا اهني

 قديس ٌلَمْجَأ ّيِه ْنَم

 «؟دالبلا هذه ٍتادِّيَس نيب
 1 :ةلئاق ٌةآْرِلا اهُتَباجَأَف

 اادِج ٌةليِمج تن !ةَكِلَملا اهنيأ»

 ةَقيِقَحْلا َلوُقأ نأ ْبِجَي ينتكلو

 «ْتْمَت مك جلتلا ضايب نإ ْميفَأ

 دي ُلازَتال ّيِحو

 دلك قوت مئاق ليعبر يْغَص ِتْيَب يف
 ءاَنَع ةليمج !ةكلقلا اهني ِكّنَأ َعَم

 «.الامَج َرَثكَأ اهُلَعْجَي ءىئافلا ٍةاتَملا ٌكْلِت لامَج ل

 ءاَبَصَع ْتّنُج تاملكلا َكلِي ٌةَكلَملا ِتَكِوَس اَمّدْنِعَك

 :ثّلاق 8 .اهُيَدَيِب ًةآرولاو اهْيَمَدَقِ | ضْرَألا ُب ٌبِرْضَت ثحارو

 3 ا يتاح ُتْعَهَد ولو «حلَّذلا ابي توُمَ ب ْنَأ بجي

 م





 هرم جلَثلا ضايَي عاف هيلع ُليحَتَي هنأ ٌةكِلملا تق
 كك رع م هادو
 ية ل يا خب ا يشب

 ٌرظنَم ناكو .يِدذَو ُرَخآو ٌرَصحَأ َدَح اهل ةليمج َةَحاَقُت ثّراتخا

 ْتَعَضَو مّن. .اهلكَأ يهتف اهارَيْنَمّلُك لَعجَي هد ايُِْم وحال

 نود دَضْخَلا بْناجلا ِتَكَرو رَمْحَألا ٍةَحاَقتلا ٌدََح يف ءاّمس

 ثققو» جال ةَجْوَو باي ثكتتو اقلب اهتلَس آلم مَ

 .تابلا ٍتعَرقو مازقألا خوك ىَلِإةتلا َةَّرَ م اهقيرَط

 حنت نع ينوُحتَم١ :ثكاقو قّدِفانلا نم جلل 008 ْثَّلطَأ

 ِكْحْنَق يدنع ٌءاوَسا : حالقلا 23 اهتياجأف .ٍناسْنِإ ّيأل بابلا

 دمت يو لاق مالكلا ٍتّلَصاو من «.اقلُْم واق ْوَأ ءٌبابلا

 ٌةَحاَقْتلا هذه كافلا] :جلتلا ٍضايب ىلإ ِةَموُمْسَملا ٍةَحافتلاب اهدي

 ( .ٌةَليمجلا

 الكيل





 ىَلَع
 ع 0

 قهاال» :اهتأث اوت عم جْلَتلا ضايَب اهَل ُثّلاقف
 ١ ) اهذخ

83- 
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 ل ع اعبا

 ندفت اهقيئأش يك يرطلا ؟ةموجسم ةوكت نأ نيفاختتأ)
 س 8و هور
 208 َدمو ءاهرطَش مث (.اًفضِي نع لُك لكَ

 .مومسملا َرْيَ َءٌرضألا َرْطَّملا ُلُكَْت ثحارو ءِرَمْحَألا رْطَّلاب

 ناك ُهَنأل رَمْخَألا ٍةَحاَفْتلا ففْضِن لكَ حْلَتلا ُضايَب ْتَهَتْشِإ

 قَمارَشب ة ِةَحاَقَتلا َرْطَس ُلُكَأت ةأزَملا ِتأَر امَدْنِعو .اًدج اًيرْغُم

 اذ .رآلا ٌرْطََللا ّيِه ْتَلَكَأ اذإ ءىّذَأ اهبيصُي ْنَل اهّنأ ْتَنَعبَأ

 َدْعَبو .اهْنم دَعطَق ْتَلَكَأو َقَحاقتلا م 033 ّيِدْرَولا َفْضُنلا تَرَ

 قم ثطقس تاطعل

 دل» :ةلياق .ثخاصو .ةعزخ ةكحف ةكلقلا .تكحت

 «.ةّرملا هذه ٌماَْقَألا ِكَلِقوُي





 :ٌةلئاق ءاهئآْزِم ْتَلَأسو ءاهرْصَق ىَلِإ ُةَكِلَملا ٍتَداع ّحُم

 ءرادجلا ىَلَع ةَقَلعُملا ٌةآزولا اهّنيأ»

 هقَديَس ْلَمْجَأ يح نم
 «؟دالبلا هذه َتاَذِّيَس نيب

 :ةارولا تَباِجَأف

 «.اًعيمج َنُهْلَمْجَأ ِتْنَأ ٌةَكلَملا اهنيأ»

 اهُرُمْغَي اضّرلاب ُدوُسَحلا ٌةَكِلَملا ِتَرَعَش اًريخأو

 جْلَدلا َضايَب اوُدَجَو ءءاسَملا يف خوُحلا ىَلِإ ماَْقَألا َداع امَدْنِع

 لمآ ْمُهَل ناك كلذ َعَم .اهّسَمَت َعَطَقْلا دقو ءيضْألا ىَلَع ًةاق

 اوُلَسَعو ءاهَرْعَن اوُطَنَكَمَو ءاهَّدَشَم اوُكَفَك .اهْيَلإ ةايكلا ةقاعإ ىف

 .اهِتْوَم َبَبَس اوُفِشتكي ْنَأ اوُعيطتسي ْمَل ْمُهّنكلو ءاهَهْجَو

 اوُحارو ءاهَلْوَح اوُهَقَوَ ازقألا ٍبوُلُق ىَلَع ُنْزُحلا ىلؤتسا
 ايت انبِبَح ثّتام جلّذلا ضايَب انييبَح ثدام» :َنيلئاق َنوُكَبَي

 .ًنوُكبيو نو وَُيْمُهَو ءاهب نوُطيحُي مَ ةَالَاوُنَظو جَلتلا
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 ِنْفَد ْنِم دب ال ُهّنَأ ُمارْفَألا ىأر ءقئالثلا ماّيألا ٍرورُم َدْعَبَو

 دقف ؛اهوُنِفْدَي ْنَأ اوقيطُي ْمَل مُهّنكلو .جْلتلا ضايب مهِتيوْبحم

 هي ٌلازت ال اهّنأك وُدْبَت ثئاك

 اوُبتكو .اهتيْؤُر اوُعيطَتْسَي ْيَكِل ءاًيِجاجُر اًثوُبات اهّل اوُعَنَص اذ
 تناك اهّنأو جدلا ٌضايَبناك اهّمسا َّنَأ ِتوُباَتلا يتِناج ٍدَحَأ ىَلَع
 اوُبوانتو .ٍلّبجلا سأر ىَلِإ َتوُباَتلاُمارْقَألا َلَمَح مث .ِكِلَم هبا

 .اًراهتو اهيل ُهَتَسارِح

 ةَقرْغَتْسُم هّيَح لارتال اهنأك َةَدَدَمُم حلَدلا ضايَب ْتَّلَظ َكانُمو
 ِرْعَّشو مّدلاك ِنْيَرَمْحَأ ِنْيَدََحو «حْلَّدلاك َءاضْيب ِةَرْشَبي ءمْونلا يف

 نوبّطلا ىَّنَح ءتاناويحلا ٌلُكو سائلا ُلُك ٌناكو .لْيّلاك َدَوْسَأ
 .كارَح َنوُد َةَدَّدَمُم اهارّت امَدْنِع ءاهْيَلَع يكب
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 عمو ءِتاوَنَس هد يالا ٍتوُبَتلا يف ٍجَْتلا اي
 .قيِمَع مْوَن يف ٌةَقِراغ ٌةيَح اهّنأَك وُدْبَت ْتَّلَظ كلذ + ور / ك2 لهي 6 5

 ٌّيجاجّرلا َتوُباَتلا كوُلُملا ٍدَحَأ ُنْبا َدَجَو مالا ٍدَحَأ يفَو
 تلا نع يع َمهْرَيْنَأ غطي مَ .ٍلّبجلا نأ ىلع ف دانبقج

 يف َمَقَو نال ةةليوط اهْيَِإ َرَطَتلا قّدَخَو .هلخاد يف ٍةليمجلا

 .اهاوه

 ْمُكيطعُأ انأو ءَتوُياَتلا ينوُطْعَأ» :اًلياق مازقألا ىلإ لس 1

 نع ىَلَكَعت نأ :دجاو ٍبْرَصةرثاجأ تكل ؛.ةوديرث ام لع

 ٌلَصاو ريما كلو هلك ملاعلا بد انيطغأ وَ حلا ضايي

 ينومّتيطعأ اذإف ءاهِنوُدب َسيعَأ نأ ٌعيطتَسأ ال» :اًلاق ُهَلْسَوَ

 «.يرْمُع َلوُط اهّبُح ىَلَع ٌتْظَفاح ءاهاّيإ

 .َتوُباَتلا ٌهوَطْعَأَو «ريمألا ىَلَع ُمازفَألا َقَمْسَأ ءاّريخأو
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 ىَلِإ نوُنَِْيو «َتوُباَتلا َنوُلِوْحَي ريمألا ع ناك مكي
 ٌثوباتلا ريما .راجشألا ىّدْحِإ ٍروُذجِب اوُرثعَت د ءِلّبَجلا ٍلَمْسَأ

 ٌةَقِلاع تناك يتّلا قَحاَقْتلا ةَعْطِق َلَعَج ءاّدِج اًديِدَش اًرازتها

 ءاهْيَتْيَع ٌةاتّفلا ٍِتَحَتَمَق .اهَف ْنِم ُجْرْخَت حلَّتلا ضايَي ٍقْلَح يف

 ؟انأ َنْيَآ : ةَعِصدنُم ثحاص مث تَسلَجو «توُبَلا ءاطخب ْتَحْفَرو

 «؟انأ َنْيَ

 3 م يح جلل ضابي ىأو امدنع ةيفآلا ديدشلا ُحَرَقلا َرَمَغ ع

 .كيتاينا لكزلر اخ ين ونا تاكو قت املكيادتلا

 جلَقلا ضايَب تاق « ُحّوّرَتَت ْتْيَح «يبأ ٍرْضَق ىَلِإ يعَم ْيَلاعت١

 .ٌكلذ ىَلَع

 َنيذّلاو ءاهعَم اًدج َءافَطُل اوُناك َنيِذَلا َمارَْألا ِتَعّدَو من

 اوُناك كلذ َعَمو ءاهقارفل اًدج اوُِزَح ْدَقَل .اًميظَع اًبُح اهوُبَحَأ

 َعَم ًةديعس ٌنوكتس اهّنألو قايَحلا ىَلِإ ثّداع اهْنَأل ٌنيرورسم

 .نيمألا
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 ةحوز ثناكو . جذل ضايَب ريمألا ج جاور مْ لافتا َدِع

 ْتَسِبَل امَدْنِعو .لافتحالا أ ٍتاَّرْْدَملا َنْيَب جل أ

 ِفافّزلا ٍةَلْمَع ىَلِإ ٍباهَّذلِل ًةزهاج ْتَحَبْصَأو ءاهبايث َنَسْحَ
 1 :ةلِئاق اهْنلْأَسو ءاهِنآْرم ءازإ ْثَعَقَو

 ءرادجلا ىَلع لعمل ةازيلا اهي"

 (؟دالبلا وذه ِتادّيَس َنْيَب ةَديَس ٌلَمْجَأ َي يه ْنَم

 1 :ٌةآرِملا اهُتباجأف

 ءادج ٌةَليِمَج ِكَّنِإ !ٌةَكِلَملا اهنيآ»

 ةقيقحلا َلوُقأ ْنَأ ُبِحَي يّتكلو

 قبلا َنِإْمِقَأو

 «.كْنِم ٌلَمْجَأ يه م ءاَسوُرَع ٌحِبصْتَس يتلا

 لو يف هْثَرَعَش ٌثيحب اًريَك ةكلملا ُثامِلكلا ونه ْتَبَهْأ
 ْتَمَحَأ اهنكل .ٍفافّزلا ٍةَلْفَح ىَلِإ باهّدلا ٌقيطُت ْنَل اهّنَ ءرمألا

 امَدْنِعو .ةديدجلا ِةّباَّشلا ةكلملا َكْلِت يور يف ة ةديدش

 َسوّرَعلا نأ تاكيظَ ْتَقَرَع «لافيحالا ٍناكَم ىلإ كضَو

 لزب ثييصأ كبوت ني اهي ةاكو .جلَتلا ُضايَب يه

 َكلذ َدْعَب ٌتئامو ءاهِرْضَق ىَلِإ ْتَلِمْحَف .ضْألا ىَلَع اهْنََفْوَ

 نَمَّزلا نم ٍةَريصَق ٍةَرَْق









 «ةيوبخملا تاياكجلا» ٌةَلِسْلِس

 ةعبّسلا مازقألاو ٍحلّتلا ضايب ١-

 درولا ةرمحو جلثلا ضايب -؟
 شحولاو ةليمج -'
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